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 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين اللهم �سل على محمد وعلى 
اآل محمد وبارك على محمد وعلى اآل محمد كما �سليت 
وبارك���ت عل���ى اإبراهي���م وعل���ى اآل اإبراهي���م اإن���ك حمي���د 
مجي���د وار�ض اهلل عن اأ�س���حابه الأخيار من المهاجرين 

والأن�سار.
الإيم���ان  يم���ن  ف���ي  علين���ا  العظيم���ة  اهلل  نع���م  م���ن 
والحكم���ة هي نعمة الأرا�س���ي الخ�س���بة جداً فالأرا�س���ي 
ف���ي اليم���ن تعتبر من اأهم واأف�س���ل الأرا�س���ي ال�س���الحة 
للزراعة وذلك لتنوع مناخه وتربته الخ�س���بة ال�س���الحة 
لزراعة الحبوب باأنواعها المختلفة و�س���دق اهلل القائل: 

َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر﴾ ] سبأ15[. ﴿َبْلَدٌة َطيِّ
اإل اأن���ه بالرغ���م من ه���ذه النعمة العظيم���ة كان بلدنا 
يعتمد فيما يتعلق بالقمح والكثير من الحبوب والفواكه 
على ال�ستيراد من الخارج فالزراعة باأنواعها في الفترات 
الما�س���ية كان���ت محاربة ب�س���كل رهيب من قبل ال�س���فارة 
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الأمريكي���ة وعبر اأدواته���ا بالتاأكيد من الخونة والعمالء 
وكان���ت تو�س���ع الكثي���ر م���ن العراقي���ل اأم���ام المزارعي���ن 
حتى ل يح�س���ل بلدن���ا على الكتفاء الذات���ي وحتى يظل 
بلدنا مرتهناً لال�س���تيراد وخ�سو�س���اً فيم���ا يتعلق بقوته 
ال�س���روري. وه���ذا ه���و واح���د م���ن اأ�س���اليب ال�س���تهداف 
للبل���د ولالأم���ة اأن ل يترك���وا هذه الأم���ة تنه�ض وبالذات 
فيما يمثل لها بنية تحتية حتى ي�س���تطيعوا خنق اأي بلد 

يتمرد ويخرج عن طاعتهم وا�ستعبادهم. 
ما ح�س���ل في بلدنا من محاربة لكل ما يمثل نه�س���ة 
لالأم���ة وبال���ذات ف���ي المج���ال الزراعي ح�س���ل ويح�س���ل 
ف���ي م�س���ر وال�س���ودان وال�س���عودية وغيره���ا م���ن  مثل���ه 
البل���دان العربي���ة وال�س���المية با�س���تثناء م���ن تحرر من 

هيمنة ال�ستعمار الأمريكي الإ�سرائيلي.
وبم���ا اأن بلدن���ا الح���ر الأب���ي قد تح���رر من الو�س���اية 
والهيمن���ة الأمريكية واأ�س���بح حراً اأبي���اً وقد دفع وما زال 
يدف���ع ثم���ن حريته وا�س���تقالله الآلف من خي���رة اأبنائه 
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ول���م يع���د هناك هيمن���ة لالأمريك���ي اأو اأدواته عل���ى بلدنا 
فاإن الجميع م�س���وؤول اأمام اهلل اأن يتحرك بوعي وفاعلية 
وبال���ذات الموؤ�س�س���ات الحكومي���ة وف���ي مقدمته���ا وزارة 
الزراع���ة واأن نعم���ل جميعاً لبناء هذا البل���د والرتقاء به 
وخدمة اأبنائه الذين ي�ستحقون منا اأن نكون خدماً لهم.
 المج���ال مفتوح والظروف مهي���اأة مطلوب منا فقط 
الع���ودة الحقيقي���ة اإل���ى اهلل وال�س���تقامة عل���ى الطريق���ة 
وتقديم الخطط الحكيمة و�سينه�ض بلدنا بعون اهلل في 
كل المجالت ويح�س���ل على الكتفاء الذاتي من خيراته 
وثرواته الكثيرة والمتنوعة وبالذات وهو يحا�س���ر اليوم 
ويه���دد حت���ى ف���ي قوته ال�س���روري م���ن قبل قوى ال�س���ر 
والطغي���ان والنف���اق والعمال���ة. علين���ا اأن نتح���رك بوعي 
وفاعلية واأن نحول التحديات اإلى فر�ض كما تحدث عن 
ذلك ال�س���يد عبد الملك حفظه اهلل في اأكثر من منا�سبة 
واأن ننه����ض ببلدن���ا ف���ي كل المجالت. ولنا في ال�س���عوب 
الت���ي نه�س���ت عب���رة فلم ينه�ض �س���عب ويرتق���ي ويتحرر 
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ويح�س���ل على حريته وا�س���تقالله اإل بعد اأن مر ب�سدائد 
كالت���ي نم���ر به���ا الآن. وق���د اأوردت ف���ي ه���ذا الكتي���ب من 
كالم ال�س���هيد القائد ال�س���يد ح�س���ين بدر الدين الحوثي 
وال�س���يد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما اأ�س���األ اهلل اأن 
ي�س���اهم ف���ي الدفع بالأح���رار اإلى التح���رك الفاعل لبناء 
ه���ذا البلد العظي���م وبالذات في المج���ال الزراعي. واهلل 

ولي الهداية والتوفيق.
•••
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حنن أمة مستهدفة
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

الم�س���لمين  كل  اأن  اإجم���اًل  جميع���اً  نع���رف  نح���ن 
م�س���تهدفون، اأو اأن الإ�س���الم والم�س���لمين ه���م م���ن تدور 
عل���ى روؤو�س���هم رحى هذه الموؤام���رات الرهيبة التي تاأتي 
بقي���ادة اأمري���كا واإ�س���رائيل، ولك���ن كاأننا ل ن���دري من هم 
الم�س���لمون. الم�س���لمون ه���م اأولئ���ك مثل���ي ومثل���ك م���ن 
�س���كان ه���ذه القرية وتلك القرية، وه���ذه المنطقة وتلك 
المنطق���ة، اأو اأنن���ا نت�س���ور الم�س���لمين مجتمع���اً وهمي���اً، 
مجتمع���اً ل ندري في اأي عالم هو؟ الم�س���لمون هم نحن 
اأبن���اء ه���ذه الق���رى المتناث���رة ف���ي �س���فوح الجب���ال، اأبناء 
الم���دن المنت�س���رة ف���ي مختلف بق���اع العالم الإ�س���المي، 
نح���ن الم�س���لمون، نح���ن الم�س���تهدفون. ]الصرخ�ة ف�ي وج�ه 

المستكبرين[

فمت���ى م���ا �س���معنا اأن هناك هجم���ة �سر�س���ة، وخطورة 
بالغ���ة عل���ى الإ�س���الم فم���ن الطبيع���ي اأن نع���رف اأن���ه هذا 
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ونحم���ل  علوم���ه،  بطل���ب  نت�س���رف  نح���ن  ال���ذي  الدي���ن 
علوم���ه، ه���ذا الدين ال���ذي ندين به، ونعتق���د اأنه يتوقف 
عل���ى الإلت���زام ب���ه، والهتداء ب���ه نجاتنا ف���ي الدنيا وفي 

الآخرة.
ونحن اإذاً م�س���لمون، فعندما ن�س���مع اأن هناك خطورة 
ف���اإن  الم�س���لمين،  �س���د  �سر�س���ة  هجم���ة  هن���اك  بالغ���ة، 
الم�سلمين هم اأنا واأنت، واأمثالنا في مختلف بقاع البالد 

الإ�سالمية. 
الإ�س���الم ه���و هذا الدين الذي ندين به، والم�س���لمون 
ه���م نح���ن، الم�س���لمون ه���م نح���ن، لك���ن يب���دو اأن هن���اك 
�س���عوراً: اأ�س���مع بالح���رب عل���ى الإ�س���الم، والهج���وم عل���ى 
الإ�س���الم، والخط���ورة عل���ى الم�س���لمين، فاأت�س���ور اأنه���م 
اأولئ���ك، اأولئ���ك، لي�ض بالتحدي���د من اأولئك! والإ�س���الم 
�س���يء هن���اك!. لو كنا ن�ست�س���عر - حقيق���ة - اأن الخطورة 
ه���ي موجه���ة لهذا الإ�س���الم، ولن���ا نحن كم�س���لمين، ربما 
ت�سل الم�ساعر لدينا حية، لربما تركت اأثراً في اأن تخلق 
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نوعاً من الوعي، واليقظة اأمام ما يحدث.]خطورة المرحلة[
يجب اأن ن�ست�س���عر اأن علينا اأن ن�س���تاأنف حياة جديدة، 
واأن نقول لزمن الالمبالة، زمن الالاإهتمام، الال�س���عور 

بم�سئولية: يجب اأن يولي.]اشتروا بآيات الله ثمنًا قلياًل[

الصراع مع أهل الكتاب صراع شامل
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

هذه الأمة اأ�سبحت في �سراعها مع اليهود في �سراع 
ح�ساري، �سراع ح�سارات، لم يعد �سراعاً ع�سكرياً اأ�سبح 
�سراع اأمة، �سراع ح�سارة، ل بد لهذه الأمة اأن تتجه نحو 
الكتف���اء الذاتي، لتعتمد على نف�س���ها ف���ي مجال غذائها 
فتهتم بالزراعة تهتم بالت�سنيع، في كل المجالت، تهتم 
بالت�سنيع الع�سكري، تهتم بالت�سنيع في مختلف الأ�سياء 
الت���ي يحتاجه���ا النا�ض لتكون بم�س���توى المواجهة، تهتم 
اأن تن�س���ئ جي���اًل يع���رف كي���ف ينظ���ر اإل���ى الغرب، ي�س���يح 
بالع���داء لأمري���كا، بالعداء لإ�س���رائيل يهتف���ون. يجب اأن 
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تربى الأمة على نهج القراآن الكريم حتى تكون بم�ستوى 
المواجهة، فتحمل العداء، وتبني نف�سها لتكون بم�ستوى 

المواجهة. ]يوم القدس للسيد حسين رضوان الله عليه[ 

االستهداف االقتصادي يف املقدمة
يقول ال�سيد عبدالملك ر�سوان اهلل عليه:

مم���ا يتح���رك الأعداء في���ه ويمثل خطراً كبي���راً على 
الأمة: ا�ستهداف الأمة في اقت�سادها، هم ل يريدون لنا 
م، هم ل يريدون  اأي خير، ل يريدون لنا اأي رخاء، اأي َتقدُّ
اإلى اأن ن�سل اإلى م�ستوى اأن ن�سنع لأنف�سنا، اأو اأن نحقق 
الكتفاء الذاتي في الحتياجات الأ�سا�س���ية لحياتنا وفي 
مقّدمته���ا في مقّدمتها مجال الزراع���ة ﴿َما َيَودُّ الَِّذيَن 
َل َعَلْيُكم  َكَفُروْا ِمْن اأَْهِل الِكَتاِب َواَل الُم�ْش��ِرِكيَن اأَن ُيَنزَّ
ُك��ْم﴾ ]البقرة:105[. ي�س���تهدفون الأمة في  بِّ ن رَّ ��ْن َخْيٍر مِّ مِّ
اقت�س���ادها باأ�س���كال كثي���رة، نهب الث���روات، َمن ه���و اأكبر 
م�س���تفيد م���ن النف���ط العرب���ي؟ ه���م الأع���داء. م���ا مدى 
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ا�س���تفادة الأم���ة العربي���ة م���ن نفطه���ا؟ �س���فر، ا�س���تفادة 
مح���دودة جداً. ما مدى ا�س���تفادة الأم���ة العربية من كل 
ثرواتها؟ َمن الذي يفر�ض �سيا�س���ات اقت�س���ادية ت�س���رب 
الأم���ة وت�س���عف الأمة فال يك���ون لها اأي اقت�س���اد ول اأي 
نمو اقت�س���ادي حقيقي يجعلها في م�س���توى الم�سوؤولية، 
ف���ي م�س���توى المواجهة، في م�س���توى مواجه���ة الأخطار 
والتحدي���ات؟ يتحول الواقع داخل الأمة الإ�س���المية في 
الح���ال الأع���م الأغل���ب وف���ي كثير م���ن ال�س���عوب العربية 

بالن�سبة للواقع القت�سادي اإلى واقع �سعب جداً.
والبع�ض من الدول العربية تعي�ض تحت خط الفقر، 
ل ت�س���تفيد الأمة العربية م���ن اأي ثروة من ثرواتها، هل 
هي اأمة بدون ثروات؟ لي�ض هذا �سحيحاً. َمن يتحدثون 
عن نق�ض حاد في الموارد القت�س���ادية هم يكذبون على 
ال�سعوب، الأمة العربية غنيَّة بمواردها، اليمن نف�سه غنيٌّ 
بم���وارده، يملك احتياطي كبير م���ن النفط والغاز، الغاز 
���ل احتياط���ي كبير جداً ف���ي اليمن، الث���روة البحرية  ُيمثِّ
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نف�س���ها الث���روة ال�س���مكية، لك���ن اأي���ن تذه���ب معظ���م تلك 
الث���روات؟ َم���ن ال���ذي لديه اإح�س���ائية �س���حيحة ودقيقة 
عن م�س���توى الإنتاج النفطي؟ اأي���ن يذهب معظمه؟ اأين 

تذهب معظم الأموال من تلك الموارد؟.
الواق���ع اأن الح���ال ال�س���ائد ه���و: اأن الكثي���ر م���ن تل���ك 
الم���وارد ُتنه���ب فيم���ا يتوف���ر منه���ا، ل ُت�س���تغل بال�س���كل 
ال�سحيح، ل توجد �سيا�سيات اقت�سادية �سليمة و�سحيحة 
لبناء اقت�س���اد وطني �س���حيح ل في اليمن ول في معظم 
ال�س���عوب العربية. حتى ال�سعوب العربية التي فيها �سيء 
من الرخاء القت�س���ادي هو في حدود اأنها اأ�سواق، اأ�سواق 
�س���خمة، لك���ن ه���ل ه���ذا الرخ���اء القت�س���ادي لأنن���ا اأم���ة 
منتج���ة، منتج���ة اقت�س���اديا، م�س���نعون، م�س���تفيدون من 
مواردن���ا، م���ن خيرات اأرا�س���ينا فيم���ا في الباط���ن وفيما 
ف���ي الظاه���ر؟ لي����ض كذلك، �سيا�س���ات اقت�س���ادية �س���يئة، 
ل توج���د اأي���اٍد اأمين���ة تحف���ظ لل�س���عوب تلك الث���روة، ول 
�سيا�س���ات حكيم���ة، ول ُي���راد، ل ُي���راد لي�ض هن���اك ل اإرادة 
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���ة ف���ي اعتماد �سيا�س���ات اقت�س���ادية �س���ليمة تبني  ول ِجديَّ
و�س���ع الأمة القت�س���ادي من الداخل فتكون اأمة منتجة 
م�س���نِّعة، محققة لنف�س���ها الكتفاء الذاتي على م�ستوى 
الزراعة؛ بل �سيا�س���ات تزيد من اإفقار ال�س���عوب من اإفقار 
ال���دول، �سيا�س���ات قائم���ة عل���ى اعتماد القرو����ض الربوية 
المرهقة والمكلفة وتبديد تلك الأموال التي يح�س���لون 
عليه���ا من خ���الل القرو�ض في اأ�س���ياء لي����ض لها عائد ل 

تنتج ل تفيد لي�ض لها عائد اقت�سادي على ال�سعب.
ه���ل ه���م يقتر�س���ون تل���ك الأم���وال الكثي���رة والهائلة 
المرهق���ة لل�س���عب والت���ي هي ربوي���ة؟ هل ه���م ينفقونها 
لونه���ا وي�س���تغلونها فيم���ا ل���ه عائ���د ي�س���ددها ويعود  ويفعِّ
بال�س���عب بالكثير الكثير من الخير؟ اأب���داً، اإنما يرهقون 
ال�س���عب اأكث���ر فاأكث���ر. وتعتم���د ال�سيا�س���ة الغربي���ة الت���ي 
توظ���ف الجان���ب الحكومي للحكوم���ات العربية لتنفيذه 
تعتم���د تل���ك ال�سيا�س���ات عل���ى اإفق���ار ال�س���عوب العربي���ة، 
وتحويله���ا ف���ي الح���ال الكثير م���ع التخري���ب الأمني مع 
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اإث���ارة الح���روب اإل���ى مخيم���ات لجئي���ن، ث���م تعتمد على 
منظم���ات تق���ّدم القلي���ل القليل ف���ي مقاب���ل الكثير الذي 
ل ال�س���عوب  ُينه���ب م���ن ثروات هذه ال�س���عوب، يعني: ُتحوِّ
لة في البع�ض،  العربي���ة وال���دول العربية اإلى دول مت�س���وِّ
و�س���وق في البع�ض الآخر، وهكذا. ]يوم القدس للس�يد عبد الملك 

1433ه�[

استهداف االقتصاد اليمين على وجه اخلصوص
يقول ال�سيد عبدالملك ر�سوان اهلل عليه:

المرحل���ة  وخ���الل  م�س���تهدف،  الوطن���ي  القت�س���اد 
الما�س���ية بكلها لم تعمد الحكومة ولم تتوجه اإلى ر�س���م 
�سيا�س���ة اقت�س���ادية �س���حيحة وبّن���اءة تعال���ج بها الو�س���ع 
القت�س���ادي للمواط���ن اليمن���ي فه���م كان���وا ف���ي الفترات 
الما�س���ية يرددون كالمهم المعروف وهو كالم ت�سليلي 
باأن���ه نح���ن بل���د فقي���ر لي����ض لدين���ا م���وارد، لي����ض عندنا 
مقومات اقت�س���ادية هذا كالم غير �س���حيح الَبتَّة! لدينا 
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نفط لدينا مخزون �سخم من الغاز، ويمكن لنا كيمنيين 
اأن ن�ستفيد منه اإلى حٍد كبير.

لدين���ا الث���روة ال�س���مكية التي هي لوحده���ا كافية في 
اأن ُتغن���ي هذا ال�س���عب لو ُت�س���تثمر ب�س���كل �س���حيح مع اأن 
ما يح�سل ب�ساأنها فيه ق�س�ض ماأ�ساوية وحكايات غريبة 

جداً.
ث���روة  لدين���ا مقوم���ات اقت�س���ادية مع���ادن متنوع���ة، 
ف توظيفاً اإيجابياً في الجانب  ب�سرية كان يمكن اأن ُتوظَّ
القت�سادي نف�سه، لكن من الأ�سا�ض لم يكن هناك توجه 

ول ُر�سمت �سيا�سيات بّناءة للو�سع القت�سادي.
لدين���ا مناط���ق كثيرة ت�س���تطيع الدولة ل���و كان هناك 
توجه جاد اأن تزرعها وخ�سو�ساً القمح الذي نحتاج اإليه 
كيمنيين كغذاء اأ�سا�س���ي وقوت اأ�سا�سي، محافظة الَجْوف 
���َرَموت �س���هل ُتَهاَمة بكله،  محافظ���ة َماأْرب محافظة َح�سْ
ه���ذه المناط���ق بكله���ا كان يمك���ن اأن ُت���زرع فيه���ا الحبوب 
والقم���ح بما ُيحّقق الكتفاء الذاتي والمقدار ال�س���روري 



14

وُيوؤّم���ن الغ���ذاء الأ�سا�س���ي لل�س���عب ال���ذي هو في �س���ميم 
اأمن���ه القوم���ي، لك���ن هن���اك مفه���وم اآخ���ر حت���ى لالأم���ن 
القوم���ي بعي���داً عن ال�س���عب بعي���داً ع���ن احتياجاتنا كبلد 

وعن �ساأننا كبلد. ]تأبين الشهيد القائد 1435ه�[

 حنن أمام أعداء يتجهون إىل إهالك احلرث والنسل
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

 يق���ول اهلل �س���بحانه وتعال���ى ع���ن اأع���داء ه���ذه الأم���ة 
﴿َواإَِذا َتَولَّ��ى �َشَع��ى ِف��ي ااْلأَْر���ضِ ِلُيْف�ِشَد ِفيَه��ا﴾ اأينما 
و�س���لت ي���ده ف���ي الأر�ض، اأينم���ا و�س���لت ي���ده: ﴿ِلُيْف�ِشَد 
�ْشَل﴾ ]البقرة:205[ هذه الق�س���ية  ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ
الآن معروف���ة، من خالل ما نراه من اأعمال الأمريكيين 
والإ�س���رائيليين، ومحاولته���م لإهالك الحرث والن�س���ل، 
اإهالك الن�س���ل: عملية الت�س���جيع على الحد من الن�س���ل، 
وو�س���ائل كثيرة يعملونها ليح�س���ل عقم عن���د الكثير من 
الرجال �س���واء في اأحزمة، اأو ف���ي اأجهزة طبية، اأو في اأي 
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�س���يء من الأ�س���ياء هذه، اأو داخل المواد الغذائية، األي�ض 
هذا اإهالك للن�سل؟.

واإهالك للحرث اأي�ساً فيما يتعلق بمواد كثيرة قالوا: 
ح�سلت هذه في م�سر! ت�سبح الأر�ض نف�سها معطلة، لم 
تعد �س���الحة للزراعة، ل���م تعد ت�س���لح للزراعة، واإهالك 
للحرث: تدمير للزراعة. األي�س���وا في فل�سطين يدمرون 
الزراع���ات، يدمرون المزارع، وتدمي���ر للزراعة من جهة 
اأخرى اإذا هناك �سعب ينتج كاليمن ينتج )ُبْن( يحاولون 
اأن يدم���روا ه���ذه الزراع���ة التي تعتبر م�س���در هام لكثير 
من النا�ض بطريقة، يحاولون اأن ي�سدروا )ُبْن( مدعوم، 
يعني يبيعونه ولو باأقل من �س���عر ال�س���راء حتى ي�س���ربوا 
النات���ج المحل���ي، هذه عملوه���ا حتى في ق�س���ية الدجاج، 
م���زارع الدجاج، يعني ترى الب���الد العربية، ترى هنا في 
اليم���ن، ل���م يعد ي�س���لح اأن يترب���ى فيه دج���اج!، لزم تاأكل 
دجاج م�س���تورد م���ن البرازيل، اأو دجاج فرن�س���ي!. اإهالك 
الح���رث والن�س���ل يك���ون اأحيان���اً عل���ى م���ا نلم����ض، يك���ون 

بالطرق هذه المتعددة. 
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يحاول���ون فع���اًل اأن يهلكوا حرث النا�ض هذا، فال نعد 
منتجي���ن، ل نع���د ن�س���كل بالن�س���بة له���م �س���يء، ويريدون 
اأن ن�س���بح في الأخير مجرد م�س���تهلكين، وما خ�س���ره في 
عملية اإهالك حرثك، عندما يحاول اأن ي�سدر لك كميات 
مدعومة تراها رخي�سة، اأرخ�ض من الناتج المحلي، في 
الأخير عندما يعطل زراعتك اأنت، �سي�س���تعيد ما خ�س���ره 
باأ�سعاف م�ساعفة، �سيرفع ال�سعر قلياًل قلياًل، في وقت 
قد اأنت محتاج اإليه! هذه �سيا�س���ة عندهم ثابتة، لالأ�سف 
ل يوج���د هن���اك رعاي���ة م���ن نف����ض الحكوم���ات القائم���ة، 
ت�س���جيع للمزارعين، ت�س���جيع للناتج المحلي، ت�سهيالت 
كبي���رة حت���ى يمك���ن للم���زارع اأن���ه ينت���ج، ويبي���ع برخ�ض، 
وم���ازال م�س���تفيداً ما يغط���ي تكلفته، ووقته، ما ي�س���اوي 
وقته، وتكلفة الإنفاق على المزروعات في حراثة الأر�ض 

حتى يح�سل ثمرته، وي�سوقها. 
ل توجد رعاية بهذا ال�س���كل، لماذا؟ بع�ض ال�س���ركات 
الأجنبي���ة، وبع����ض الدول الأجنبية تعمل ر�س���اوى كبيرة 
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لم�س���ئولين معيني���ن، وح���اول ي�س���رب ه���و، ي�س���اعد ف���ي 
�س���رب النات���ج المحل���ي، وي�س���تورد منتجات م���ن البلدان 
الأخ���رى، ف���ي الأخي���ر: ت���رى زراع���ة التف���اح، زراعة هذه 
الحم�س���يات ب�س���كل عام، زراعة الُبن، زراعة اأ�سياء كثيرة، 
تكون معر�س���ة للتال�س���ي ليبقى النا�ض في الأخير �س���وق 
تع���د  ل  الفاكه���ة  اأو  الخ�س���رة،  حت���ى  ول  ا�س���تهالكية، 

تح�سلها من بالدك. ]الدرس التاسع من دروس رمضان[

تشجيع اهلجرة من الريف إىل املدن واحدة من 
املؤامرات على الزراعة

يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:
خط���ة خبيث���ة لليهود هم يحاول���ون اأن تنه�ض المدن 
فق���ط من اأج���ل اأن يت���رك النا����ض الأرياف ويتجه���وا اإلى 
الم���دن وه���ذا ه���و ما يح�س���ل، لحظ �س���نعاء قبل ع�س���ر 
�س���نوات، الآن ادخ���ل �س���نعاء ت���رى اأحي���اء كثي���رة ُتبن���ى 
بطريق���ة ع�س���وائية، وذا م���ن )اأرح���ب( وذا م���ن )ريم���ة( 
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وذا م���ن )�س���عدة( وذا م���ن )تعز( وذا م���ن )حجة( زحمة 
اأن ه���ذه خط���ة  اإليه���ا قال���وا:  مهاجري���ن م���ن الأري���اف 
مق�سودة من خطط اليهود الغربيين من اأجل اأن يزدحم 
النا����ض ف���ي الم���دن، وازدح���ام النا�ض في المدن �س���يعطل 
الأرياف، وهي الم�س���احات الكبرى في ال�س���عوب فتتعطل 

الزراعة ويتعطل كل �سيء. ]الدرس الثاني من دروس المائدة[

وزارة الزراعة يف البلدان العربية أحط الوزارات
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

تج���د وزارة الزراع���ة ف���ي اأي بل���د عرب���ي ه���ي اأح���ط 
الوزارات، واأقل الوزارات ن�ساطاً.. في اليمن نف�سه كم من 
الأرا�س���ي في اليمن ت�سلح للزراعة، ونحن ن�ستورد حتى 
العد����ض وحتى الفا�س���وليا والقمح والذرة من ا�س���تراليا 
وم���ن ال�س���ين وغيرها؟ واليمن يكفي - ل���و ُزرع - لليمن 
ولغير اليمن. لماذا ي�س���تورد اليمنيون كل �س���يء مما هو 
خا�س���ع لهيمنة اأمريكا واإ�س���رائيل؟. ]يوم القدس العالمي للسيد 

حسين رضوان الله عليه[
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ما الذي جيب علينا يف هذه املرحلة؟ 
هن���اك واجب���ات كثي���رة علين���ا ك�س���عب يمن���ي معت���دى 
علي���ه وبوح�س���ية لم ي�س���هد العالم بمثلها وم���ن اأهم تلك 
الواجب���ات الهتم���ام بالجان���ب الزراع���ي لنح�س���ل عل���ى 
قوتن���ا من بلدنا ونتحرر من �س���يطرة اأعدائنا على قوتنا 

ال�سروري واأن نتحرك من منطلق: 

واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة

يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:
اليه���ود:  ع���ن  وتعال���ى  �س���بحانه  اهلل  ق���ال   عندم���ا 
ا���ِض َع��َداَوًة ِللَِّذي��َن اآَمُن��وا اْلَيُهوَد  ﴿َلَتِج��َدنَّ اأَ�َش��دَّ النَّ
َوالَِّذيَن اأَ�ْشَرُكوا﴾ ]المائدة:82[ يريد منا اأن نربي اأنف�س���نا، 
واأن نرب���ي اأولدن���ا عل���ى اأن يحمل���وا ع���داوة لأع���داء اهلل 
اإيجابي���ة  الإ�س���الم  ف���ي  والع���داوة  والن�س���ارى،  لليه���ود 
ومهم���ة، اإذا كن���ت تحم���ل ع���داًء لأمري���كا واإ�س���رائيل، اإذا 
يحمل���ون  والم�س���لمون  ع���داًء،  يحمل���ون  الزعم���اء  كان 
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ع���داًء حقيقّياً؛ فاإنهم �س���يعدون العدة ليكونوا بم�س���توى 
المواجه���ة، اأم���ا اإذا ل���م يك���ن هناك ع���داٌء حقيق���يٌّ فاإنهم 
وا اأيَّ �س���يء، ولن يك���ون لديهم اأيُّ مان���ع من اأن  ل���ن ُيِع���دُّ
يتعاملوا مع اليهود والن�س���ارى على اأعلى م�ستوى، حتى 
اإل���ى درج���ة التفاقي���ات للدف���اع الم�س���ترك، والتفاقيات 

القت�سادية وغيرها؛ لأنه لي�ض هناك اأي عداء. 
اأن����ت اإذا ل����م ُتِك����ّن ع����داء له����ذا اأو له����ذا ل ُتِع����د نف�س����ك 
بم�س����توى المواجه����ة. فعندما قال اهلل �س����بحانه وتعالى: 
ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل  وا َلُهْم َما ا�ْشَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ﴿َواأَِع��دُّ
ُكْم﴾ ]األنفال:60[ األم ير�س����خ  ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ
ف����ي نفو�س����نا اأن اأولئ����ك اأع����داٌء؟ يريد من����ا اأن نحمل هذه 
الكلم����ة، واأن نر�س����خ ال�س����عور بالعداء؛ لأن ذل����ك هو الذي 
�س����يحملنا عل����ى اإعداد القوة، وعندما تتج����ه الأمة لإعداد 
القوة ف�ستعد نف�سها للمواجهة في مختلف المجالت، في 
المجالت القت�س����ادية، وفي مج����ال التجارة، وفي مجال 

الت�سنيع في مجال الزراعة، وفي مختلف المجالت. 
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���خ  كم���ا عم���ل الإم���ام الخمين���ي ف���ي اإي���ران عندما ر�سَّ
ع���داوة اأمري���كا واإ�س���رائيل، وعم���ل عل���ى اأن يجع���ل اإيران 
اأم���ة ق���ادرة عل���ى اأن تك���ون بم�س���توى المواجه���ة للغ���رب، 
باأن تح�س���ل عل���ى الكتف���اء الذاتي في المج���ال الغذائي 
والع�س���كري وغيره من المجالت، وفي المجال الثقافي 

وغيره. ]يوم القدس العالمي[ 

ضرورة االهتمام باجلانب الزراعي قبل أي شيء
يق���ول ال�س���يد ح�س���ين ر�س���وان اهلل علي���ه ف���ي م���كارم 

الأخالق الثاني:
م���ن العجي���ب اأن توجهن���ا الآن اأ�س���بح اإل���ى اأن���ه م���اذا 
يمكن اأن يبني في مجال توفير خدمات: كهرباء، �سحة، 
مدار�ض، ول نقول لأنف�سنا لماذا؟ لماذا نحن نرى قوتنا 
كل���ه لي�ض من بلدنا؟ لماذا ل تهتم الدولة باأن تزرع تلك 
الأرا�س���ي الوا�س���عة، اأن تهت���م بالجانب الزراع���ي ليتوفر 
لن���ا القوت ال�س���روري م���ن بلدن���ا؟. ل نت�س���اءل، بل الكل 
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مرتاح���ون ب���اأن )الَح���ب: القم���ح( متوف���ر ف���ي الأ�س���واق، 
وياأت���ي م���ن ا�س���تراليا، وياأت���ي م���ن بل���دان اأخ���رى، وكاأن 

الم�ساريع التي تهمنا هي تلك الم�ساريع!.
ويقول:

اأن الأم���ة ل ت�س���تطيع اأن تداف���ع ع���ن   ات�س���ح جلي���اً 
دينه���ا، ول ت�س���تطيع اأن تدافع عن نف�س���ها وه���ي ما تزال 
فاق���دة لقوتها ال�س���روري ال���ذي الزراعة اأ�سا�س���ه، ولي�ض 
ال�س���تيراد. اأ�سبح �س���رطاً، اأ�سبح اأ�سا�س���اً، اأ�سبح �سرورياً 
الهتمام بجانب الزراعة في مجال ن�س���ر الإ�س���الم اأ�س���د 
م���ن حاج���ة الم�س���لي اإل���ى الم���اء ليتو�س���اأ به. هل ت�س���ح 
ال�س���الة بدون طهارة؟ اإذا لم يجد الماء يمكن اأن يتيمم 

في�سلي. 
اإذا كان���ت ال�س���الة ل ب���د له���ا م���ن طه���ور بالم���اء اأو 
بالت���راب، ف���ال بد لالإ�س���الم، ولهذه الأم���ة التي تهدد كل 
ي���وم الآن ته���دد، وته���دد م���ن قب���ل م���ن؟ ته���دد م���ن قبل 
م���ن قوته���ا من تح���ت اأقدامه���م، من فت���ات موائدهم. ل 
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ب���د له���ا من الهتم���ام بجان���ب الزراعة، ل بد اأن تح�س���ل 
على الكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجياتها ال�س���رورية. 

]مكارم األخالق الدرس الثاني[

يج���ب اأن يع���ي ال�س���عب الأولوي���ات داخ���ل احتياجات���ه 
الأ�سا�س���ية، �س���حيح ال�س���عب يحتاج م�ستو�س���فات، يحتاج 
اإلى ال�س���حة، يحتاج اإلى المدار�ض، يحتاج اإلى الكهرباء، 
هذه كلها تمثل احتياجات، لكن قبل كل هذه الحتياجات 
الخب���ز، القم���ح، اأن يتوفر ل���ه القوت ال�س���روري: القمح، 
واأن يك���ون هن���اك اهتم���ام بالزراع���ة، واأن يفر����ض عل���ى 
الحكوم���ة الهتم���ام بالزراعة، واأن تزرع تلك الم�س���احات 
ال�سا�س���عة ج���داً المنا�س���بة لزراع���ة القم���ح والمهي���اأة ف���ي 
الجوف في مارب في ح�سرموت في �سهول تهامة. ]مكارم 

األخالق الدرس 13 للسيد عبد الملك[
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ضرورة االهتمام بزراعة القمح
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

النا����ض الآن مث���اًل ف���ي هذه البلدان ف���ي الأرياف، في 
معظم اأرياف اليمن يعي�سون على )القات( وب�سكل كبير، 
رون باأنه  ل���و ن�س���األهم: م���ا هو البدي���ل الذي اأنت���م تت�س���وَّ
يمك���ن اأن يك���ون بدي���اًل فيم���ا لو اأ�س���بحت هذه ال�س���جرة 
ل قيم���ة لإنتاجه���ا؟ مثاًل تقفل ال�س���عودية فال ُي�س���تقَبل 
)الق���ات( فيبق���ى متراكم���اً، فت�س���طرون اإل���ى قل���ع ه���ذه 
الأ�س���جار عندم���ا ت�س���بح ل قيم���ة لمح�س���ولها، م���ا ه���و 

البديل في اأذهانكم؟ هل هناك بديل؟ 
نح���ن نقول في بع����ض الأحيان: اإن النا����ض يحاولون 
بوا في هذه المناطق  ���روا في بديل اإذا اأمكن، يجرِّ اأن يفكِّ
اإذا كان بالإم���كان زراع���ة بع����ض اأن���واع الأ�س���جار الأخرى 
ر  الت���ي يمك���ن اأن تك���ون بديلة ع���ن )القات( ربم���ا مع تغيُّ
الظ���روف والمناخ من عام اإلى عام قد يتحّول المناخ في 
ه���ذه المناط���ق اإلى مناخ بارد جداً قد ل ي�س���لح )للقات( 
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ربما ال�س���عودية يتغير و�س���عها القت�س���ادي فت�سبح هذه 
ال�س���جرة ل قيم���ة له���ا؛ لأن المعل���وم ه���و اأن م���ا جع���ل 
ر اإلى ال�سعودية، األي�ض  )للقات( قيمة كبيرة هو اأنه ُي�َسدَّ

كذلك؟
)التخازي���ن( ف���ي الب���الد قلي���ل، األي�ض معظ���م النا�ض 
ُيخّزن���ون مجان���اً؟ يحاول���ون اأن يفّك���روا اأن يبحث���وا ع���ن 
اأنواع اأخرى. ولي�ض ِمن منطلق اأنهم فيما اإذا �س���رب اهلل 
هذه ال�س���جرة، نحن ل�س���نا بحاجة اإليها، �س���نفّكر في نوع 

اآخر وعندنا بديل اآخر. ل.
اأعتق���د باأنه���ا م���ن جه���ة - واهلل اأعلم - هذه ال�س���جرة 
قد تكون نعمة كبيرة للنا�ض في هذه الظروف فقط، في 
هذه الظروف الخا�سة، في حالة قلة الأمطار، في حالة 
ع���دم تمك���ن النا�ض من زراعة اأ�س���ياء كثيرة، حيث ل دعم 

من جانب الدولة للمزارعين.
هذه ال�س���جرة الت���ي تعي�ض في مختلف اأن���واع التربة، 
وتتحم���ل العط�ض بن�س���بة كبيرة، وتاأتي في ال�س���نة باأكثر 
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م���ن مح�س���ول، تعتبر نعمة كبي���رة على النا����ض، والنا�ض 
يفهم���ون ه���ذه: اأنها نعمة كبيرة، حت���ى كثير يقول: لول 
نعم���ة اهلل علين���ا به���ذه ال�س���جرة لكان���ت و�س���عية النا����ض 

�سيئة.
التعداد ال�س���كاني متزايد كل �سنة، اأ�سبحت الأ�سر ما 
���ا، ما بين  ���ا اإلى خم�س���ة ع�سر �سخ�سً بين ع�س���رين �سخ�سً
ثالثين اإلى ع�سرة اإلى اثني ع�سر. فياأتي الرزق بوا�سطة 
هذه ال�س���جرة. اإذاً ا�س���كر اهلل �س���بحانه وتعال���ى على هذه 
النعم���ة، حت���ى واإن كان ف���ي الواق���ع اأن و�س���عيتنا تفر�ض 
علينا اأن نهتم بزراعة الأ�سياء التي هي �سرورية بالن�سبة 
لنا كالحبوب، والبقوليات الأخرى، ولكن هذا يحتاج اإلى 

دعم من الدولة، واأي�ساً يحتاج اإلى دعم اإلهي.
ين على اأن ن���زرع )القات( جياًل بعد  ث���م اإذا كنا م�س���رِّ
ين اأن  جيل، هذا اأي�ساً من الإ�سرار على اأننا ل�سنا م�ستعدِّ
نقف موقفاً ير�س���ي اهلل �سبحانه وتعالى في مجال ن�سر 
دين���ه، واإعالء كلمت���ه، واأن نقف في وجه المف�س���دين في 
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ا  الأر����ض: اليه���ود والن�س���ارى واأوليائهم. اإذا كنت م�س���رًّ
عل���ى زراع���ة )الق���ات( با�س���تمرار واأن تورثه���ا لالأجي���ال 
من بعدك فاإنك م�س���رٌّ على قعودك عن ن�س���ر دين اهلل؛ 
َمُنوا ُكونوا  َها الَِّذيَن اآَ لأن اهلل عندم���ا يقول لنا: ﴿َي��ا اأَيُّ
��اَر اهلِل﴾ ]الص�ف:14[ ياأمرن���ا باأم���ر يوج���ب علينا اأن  اأَن�شَ
نهي���ئ و�س���عيتنا بال�س���كل ال���ذي ن�س���تطيع اأن نك���ون في���ه 
ممن يحقق ن�سر اهلل، ومنه الجانب القت�سادي، تاأمين 

غذائنا.
فليحاول النا�ض - وقد كثرت الأُ�س���ر - اأن يحرثوا اأيَّ 
اأماك���ن ل ت���زال غير مزروعة، يحرثوه���ا ولي�ض كل مكان 
يجهزون���ه للزراع���ة يغر�س���ونه )ق���ات( يح���اول النا�ض اأن 
يزرعوا الحبوب، ولو بن�سبة ب�سيطة، ونرجع قلياًل قلياًل 
اإل���ى و�س���عنا الطبيع���ي ف���ي رجوعنا اإل���ى اهلل - �س���بحانه 
وتعال���ى - م���ن خالل رجوعنا اإلى اهلل قلي���اًل قلياًل حتى 
نع���ود بال�س���كل ال���ذي يري���د اهلل - �س���بحانه وتعال���ى - اأن 

نكون عليه.]الدرس الخامس معرفة الله[
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حاجتنا إىل الغذاء أشد من حاجة املسلمني إىل السالح
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

حاج���ة  م���ن  اأ�س���د  الغ���ذاء  اإل���ى  حاجتن���ا  اأ�س���بحت 
الم�س���لمين اإلى ال�س���الح ه���ل تفهمون ه���ذا؟ حاجتنا اإلى 
الغ���ذاء اأ�س���د من حاجتنا اإلى ال�س���الح ف���ي ميدان وقفتنا 

�سد اأعداء اهلل.
الغ���ذاء، القوت ال�س���روري، ل ت�س���تطيع اأن تقف على 
قدميك وت�س���رخ في وجه اأعدائك واأنت ل تملك قوتك، 

واإنما قوتك كله من عندهم.
ولك���ن نحن نقول: اإن اتخ���اذ المواقف هو في الوقت 
نف�س���ه من مقدم���ات العودة اإلى اهلل �س���بحانه وتعالى، اأو 
بداية العودة اإلى اهلل، لنعد اإلى اأنف�س���نا فنراه - �س���بحانه 
وتعال���ى - يطل���ب منا وياأمرنا ب���اأن نكون اأن�س���اراً لدينه، 
واأن نعت�سم جميعاً بحبله، واأن نكون اأمة تاأمر بالمعروف 
وتنه���ى عن المنكر، تدعو اإلى الخير، تقوم بهذه المهمة 

في النا�ض جميعاً.
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فاأمُلنا كبير في اهلل - �سبحانه وتعالى - اأن يعيد اإلينا 
بركات ال�سماء والأر�ض؛ في�ستطيع النا�ض اأن يعودوا اإلى 
زراع���ة الحب���وب، وزراع���ة مختلف الأ�س���ناف م���ن الثمار 

التي هم بحاجة ما�سة اإليها.
نق���ول للنا����ض ل بد من عودة اإل���ى اهلل، وحتى لو قلنا 
الحكوم���ة نف�س���ها تعم���ل �س���يئاً م���اذا يمكن اأن تعم���ل؟ اأن 
تعمل م�س���خات، الماء في الأر�ض م�س���رف على النتهاء، 
تعمل �سدوداً، ال�سدود تحتاج اإلى اأمطار، ثم اإذا جاء �سد، 
يك���ون النا�ض بحاجة اإل���ى اغترافه لبيوتهم وموا�س���يهم، 
بالدرج���ة التي ل يكادون يوفرون اإل القليل للزراعة، ثم 
ف���ي ه���ذه الجبال ال�س���اهقة اأي���ن مواقع ال�س���دود الكبيرة 
الت���ي يمكن اأن تكون �س���دوداً كبيرة تكفي ل�س���قي المزارع 

وحاجات البيوت والموا�سي؟
ل مجال اإل العودة اإلى اهلل �س���بحانه وتعالى، فن�س���كر 
اهلل عل���ى ه���ذه النعم���ة، نبتعد عن الأيم���ان الفاجرة، عن 
الك���ذب، ع���ن الغ����ض، ع���ن الخيان���ة، ل ُيلِهن���ا العم���ل ف���ي 



30

التج���ارة ف���ي ه���ذه ال�س���جرة عن ذك���ر اهلل تعال���ى، عن اأن 
توؤدي بنا اإلى التق�س���ير في طاعته، هذه نعمة �س���نحولها 

اإلى كفر.]معرفة الله الدرس الخامس[

يذكرنا اهلل بنعمة الزرع وبالشكر له على هذه النعمة
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:

ا َتْحُرُثوَن﴾  يقول اهلل �سبحانه وتعالى: ﴿اأََفَراأَْيُتم مَّ
]الواقع�ة:63[ ه���ذه الأموال الت���ي تحرثونها، ه���ذه الأموال 

التي تجنون منها مختلف الثمار؛ فتح�سلون من ورائها 
عل���ى اأم���وال كثي���رة، هذه الأر����ض الت���ي تحرثونها، وهذا 
ْم َنْحُن  الزرع الذي ينبت بعد حرثكم ﴿اأَاأَنُتْم َتْزَرُعوَنُه اأَ
اِرُع��وَن﴾ ]الواقع�ة:64[ األي����ض ه���ذا �س���وؤاًل؟ نقول لك:  الزَّ
تذك���ر النع���م العظيم���ة علي���ك، تذك���ر، اإذا اأنت ل���م تتذكر 
ف�س���نذكرك نحن، فياأتي على هذا النحو من ال�ستفهام: 
ْم َنْحُن  ��ا َتْحُرُث��وَن * اأَاأَنُت��ْم َتْزَرُعوَن��ُه اأَ ْيُت��م مَّ ﴿اأََفَراأَ
اِرُعوَن﴾ ]الواقعة:63،64[ كيف �س���يكون جواب كل واحد  الزَّ

منا؟ اهلل هو الزارع. اإذاً هذه واحدة.
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الزراع���ة ت�س���مل مختل���ف الأ�س���ناف الت���ي بي���ن اأيدي 
النا�ض �سواًء زراعة )الزرع( زراعة )القات( زراعة )الُبن( 
زراعة الفواكه، زراعة )الحبوب(، ت�سمى كلها زراعة. بعد 
اأن تعترف اأنت باأن اهلل هو الزارع، اهلل هو الذي خلق هذه 
الأر����ض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي 
تح���رث عليه���ا، اأو ه���ذا الحيوان ال���ذي تح���رث عليه، هو 
ال���ذي خلق ل���ك تلك الأيدي التي تقب����ض بها المحراث، 

اثة. اأو تقب�ض بها عجلة القيادة في الحرَّ
والأعين التي تب�سر بها األي�ست من اهلل؟ هل ي�ستطيع 
الأعمى اأن يحرث؟ ل ي�س���تطيع، لو تعطيه اأر�س���اً وا�سعة 
ج���داً وتقول له: ه���ذه لك وتحرثها اأنت، ل ي�س���تطيع اأن 
يحرثها، اأر�س���ية كبيرة تعطيه، اأر�س���ية �سالحة للزراعة 
وتق���ول ل���ه: لك���ن نريد اأن تك���ون اأنت ال���ذي تحرثها اأنت 
بيدك، حتى لو كان �سحيح الج�سم لكن فاقد الب�سر هل 

ي�ستطيع؟
ث���م هذه التربة الت���ي تحرث فيها، هل هي �س���واء هي 
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والرماد، اأو الدقيق اأو اأي �سيء اآخر؟ من الذي اأودع فيها 
ه���ذه الخا�س���ية، فجعلها قابل���ة لالإنب���ات؟ األي�ض هو اهلل 

�سبحانه وتعالى.
 لح���ظ م�س���احة الأ�س���ئلة كثي���رة داخ���ل ه���ذه الآي���ة: 
ْم َنْح��ُن  ��ا َتْحُرُث��وَن • اأَاأَنُت��ْم َتْزَرُعوَن��ُه اأَ ْيُت��م مَّ ﴿اأََفَراأَ
اِرُعوَن﴾ داخلها اأ�س���ئلة كثيرة جداً، بدءاً من الأر�ض  الزَّ

وانتهاء بالثمرة التي تجنيها، داخلها اأ�سئلة كثيرة.
ف���اإذا كن���ت معترفاً باأن اهلل �س���بحانه وتعالى هو الذي 
زرع، ه���و ال���ذي اأنب���ت ﴿اإِنَّ اهلَل َفاِل��ُق اْلَح��بِّ َوالنََّوى﴾ 
]األنع�ام:95[ اأن���ت فق���ط تلقي الَحبَّ في باط���ن التربة، من 

ال���ذي يفل���ق الح���ب والن���وى؟ ه���و اهلل ﴿اإِنَّ اهلَل َفاِل��ُق 
اْلَحبِّ َوالنََّوى﴾ اإذاً فهو الزارع، األي�ض كذلك؟

ف���اإذا كنت معترفاً باأن هذه الأر����ض منه، والقوة التي 
اأن���ا عليها اأتمكن بها م���ن الزراعة، من الحراثة هي منه، 
وه���ذا ال���زرع ه���و ال���ذي فلق حّب���ه ون���واه، هو ال���ذي اأنبت 
ه���ذه الأ�س���جار الت���ي نجن���ي منها الأم���وال الكثي���رة. فما 
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ه���و الموقف ال�س���حيح بالن�س���بة ل���ي منه تعال���ى اأمام ما 
اأعطاني؟ ما هو الموقف ال�س���حيح؟ هل اأر�س���ى لنف�س���ي 
اأن اأك���ون مم���ن ق���ال اهلل عنه���م: ﴿اإِنَّ االإِن�َش��اَن َلَظُل��وٌم 

اٌر﴾ ]إبراهيم:34[؟ َكفَّ
اأخ����رج م����ن طرف ال�س����وق بعد م����ا بعت من )قات����ي( اأو 
����ي( اأو اأي مح�س����ول زراع����ي بكمي����ة كبي����رة م����ن المال،  )ُب�نِّ
ل بما جنيته من تلك  اأخ����رج من طرف المزرعة واأنا محمَّ
الأ�س����جار التي زرعها اهلل �س����بحانه وتعالى، واأنا ُمدبر عن 
اهلل، ظل����وم كف����ار، ه����ل هذه م����ن الناحي����ة الإن�س����انية تليق 
بالإن�س����ان؟ هل يليق بك اأن توّلي بوجهك عن اهلل، وت�س����م 
اآذان����ك ع����ن اهلل، وتعر�����ض ع����ن اهلل فتك����ون ظلوم����اً كفاراً؟ 
هل تر�س����ى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك �س����ميرك؟ األي�ض 
ه����ذا م����ن الجفاء؟ األي�ض ه����ذا من ال�س����وء؟ األي�ض هذا من 
الحماق����ة؟ األي�����ض هذا م����ن الكفر؟ اأم اأن ال����ذي ينبغي لك 
بع����د اأن تك����ون ق����د اأجب����ت الإجاب����ة ال�س����حيحة عل����ى قوله 
اِرُعوَن﴾ ]الواقعة:64[  ْم َنْحُن الزَّ تعالى: ﴿اأَاأَنُتْم َتْزَرُعوَنُه اأَ
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ر  فقل����ت: ب����ل اأنت ي����ا اهلل اأنت ال����زارع، فانطلقت اأن����ت لتقدِّ
نعمت����ه العظيم����ة عليك، وتعت����رف باإح�س����انه الكبير اإليك، 
ا ل����ه �س����بحانه وتعالى،  فيخ�س����ع قلب����ك، ويمتل����ئ قلبك حبًّ
وت�س����عر كم اأنت مدين له باإح�س����انه العظي����م اإليك، فتكون 
نف�س����ك منك�س����رة اأمام����ه �س����بحانه وتعال����ى، من�س����دة نحوه 
ا، وان�س����داد من ي�سعر بعظم وقع الإح�سان  ان�س����داداً عاطفيًّ

عليه؟
اأيُّ الموقفين هو الأليق بالإن�س���ان من هذين؟ األي�ض 
ه���و الموق���ف الثان���ي؟ لأنن���ا اإذا وقفن���ا الموق���ف الأول، 
موقف الظلوم الكفار، بعد اأن كنا قد �س���هدنا على اأنف�سنا 
واأقررن���ا ف���ي اإجابتن���ا على هذا الت�س���اوؤل الإله���ي، فقلنا: 
ب���ل اأنت يا اهلل، اأنت الزّراع، األي�س���ت ه���ذه جريمة كبيرة؟ 
اأعترف واأ�س���هد واأق���ّر باأنك اأنت الزارع، ث���م اأتعامل معك 
معامل���ة الظل���وم الكف���ار؟! األي�س���ت هذه جريم���ة كبيرة؟ 

جريمة كبيرة فعاًل.
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َل��ْو   • اِرُع��وَن  الزَّ َنْح��ُن  ْم  اأَ َتْزَرُعوَن��ُه  ﴿اأَاأَنُت��ْم   
َن�َش��اُء﴾ - حت���ى تتاأك���دوا اأنن���ا نح���ن الزارع���ون - ﴿َل��ْو 
َن�َش��اُء َلَجَعْلَن��اُه ُحَطاًما﴾ ]الواقعة:64،65[ تاأتي له �س���ربة 
اأو عا�س���ف، اأو تنع���دم الأمط���ار، فت�س���قط الأوراق، وتذبل 
الغ�س���ون، وتجف ال�سيقان فيتحول اإلى حطام ﴿َفَظْلُتْم 
ُهوَن﴾]الواقع�ة:65[ تتعجب���ون م���ن �س���وء حال���ه، كي���ف  َتَفكَّ
اأ�س���بحت مزرعت���ي هذه بعد اأن كانت خ�س���راء ومنظرها 
جمياًل، اأ�سبحت هكذا منظراً موح�ساً، اأ�سبحت حطاماً.
هل كل واحد منا يعترف باأن اهلل ي�ستطيع فعل هذا؟ 
اإذاً هذا اإقرار اآخر؛ اإذاً فهو الذي رعى هذه ال�سجرة حتى 
ا�س���تطعت اأن تح�س���ل منها على هذا المح�س���ول الكبير، 
ه���و ال���ذي رعى هذه ال�س���جرة حت���ى جنيت اأن���ت ثمارها. 
اأم تظ���ن اأنه الغاز والبودرة وهذه الكيماويات هي نف�س���ها 
التي اأعطتها الرعاية؟ هي اأي�س���اً مما خلقه اهلل �سبحانه 
ر اأنه ﴿َلْو َن�َشاُء َلَجَعْلَناُه  وتعالى، وفي الوقت نف�سه تذكَّ

ُحَطاًما﴾.
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ولحظ، عندما يكون الوقت مجدباً ل يوجد اأمطار، 
والم���اء قلي���ل حتى و�س���ل النا����ض اإلى درج���ة اأن كل واحد 
احتف���ظ بم���ا لديه م���ن ماء لبيت���ه وحاجته )والق���ات( اأو 
)الُب���ّن( اأو اأي اأن���واع الأ�س���جار التي له���ا اأهمية كبيرة في 
حياة النا�ض قد اأ�س���بحت ظامئة، اأ�سبحت جافة، هل هو 
وقت البودرة والغاز؟ هل �س���ينفع؟ لم تعد تنفع. اإذاً ﴿َلْو 
َن�َشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما﴾ تذهب تغّز بالمكينة)1( وت�س���خ 

بالكيماويات، فال يطلِّع �سيئاً، اأعواد جافة.

وما بكم من نعمة فمن اهلل
ثم يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه: 

 من اأين َتر�ّس���خ في اأنف�س���نا - ونحن نتقلب في اأموالنا 
- اأن ه���ذه ه���ي لن���ا ونح���ن َم���ن نق���وم بالعمل فيه���ا، ونحن 
َم���ن غر�س���نا اأ�س���جارها، ونح���ن َم���ن نجني ثماره���ا، ونحن، 
ونح���ن.. اإل���ى اآخره. مع ن�س���ياننا هلل �س���بحانه وتعالى. من 

)1( َتُغّز باملاكينة: تر�ّص املزروعات بالغاز املخ�ص�ص للنبات.
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اأي���ن تر�ّس���خ؟ لأننا لم نروِّ�ض اأنف�س���نا عل���ى اأن نتذّكر دائًما 
نعم���ة اهلل العظيم���ة عليها، واأن نتذّكر قول���ه تعالى: ﴿َوَما 
وْا ِنْعَمَة  ن َتُعدُّ ْعَمٍة َفِم��َن اهلِل﴾ ]النح�ل:53[ ﴿َواإِ ن نِّ ِبُك��م مِّ
وَه��ا﴾ ]النح�ل:18[ تر�ّس���خت ه���ذه الحال���ة اأو  اهلِل اَل ُتْح�شُ
المفاهيم المغلوطة ال�س���يئة فنتج عنها حالت �سيئة لدينا 
ل اإل���ى اأن ي�س���بح  ف���ي اأنف�س���نا، جعل���ت كل واح���د من���ا يتح���وَّ
ظلوماً كفاراً، فما الذي يبعدك عن اأن تكون من الظالمين 

الكافرين بنعم اهلل �سبحانه وتعالى؟ هو اأن تتذّكر.
اإذا كنت اأنت ل تتذّكر تلقائيًّا فاأجب على هذه الأ�سئلة 
ا َتْحُرُث��وَن • اأَاأَنُتْم  الت���ي ذّك���رك اهلل فيه���ا ﴿اأََفَراأَْيُتم مَّ
اِرُعوَن﴾ ]الواقعة:63، 64[ والذي اأنت  َتْزَرُعوَنُه اأَْم َنْحُن الزَّ
بالطبع ل ت�س���تطيع اأن تقول: نحن. من الذي ي�س���تطيع 
اأن يق���ول: نحن؟ ل ي�س���تطيع اأحد، ما م���ن اأحد - ربما - 
ي�س���تطيع اأن يق���ول نح���ن اإل وهو يتوق���ع عقوبة من اهلل 
لأ�س���جاره، لزراعته، لو يقول: نحن. فكل واحد مقّر في 

نف�سه اأن اهلل هو الزارع.
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اإذاً فتذكر �سواًء بالأ�سلوب الأول: اأ�سلوب تعداد النعم، 
هت اإليك  اأو عن طريق الإجابة على هذه الأ�سئلة التي ُوجِّ
واإل���ى اأمثال���ك من بن���ي اآدم ﴿َلْو َن�َش��اُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما 
ُهوَن﴾ ]الواقعة:65[ ثم ف���ي الأخير ماذا تملك  َفَظْلُت��ْم َتَفكَّ
اأن تعمل؟ ل �سيء. ت�سبح ك�ساحب الجنة الذي ذكر اهلل 
ْيِه َعَلى َما  َبَح ُيَقلُِّب َكفَّ ق�س���ته في �س���ورة الكهف: ﴿َفاأَ�شْ
اأَنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِوَي��ٌة َعَلى ُعُرو�ِشَها﴾ ]الكهف:42[ هل 
تمل���ك ف���ي الأخي���ر �س���يئاً؟ بع���د اأن يجعله���ا اهلل حطاماً، 
تعط����ض حت���ى تج���ف �س���يقانها وتتحط���م، م���اذا يمكن اأن 
تعم���ل؟ ربم���ا اآخر فكرة هو اأن���ك تقتلع )الق���ات( وتجعل 
بنات���ك ون�س���اءك يجمعنه ليك���ون في الأخي���ر )كوماً من 
الحط���ب( األي����ض كذل���ك؟ ﴿اإِنَّ��ا َلُمْغَرُم��وَن﴾ ]الواقعة:66[ 
غرامة، خ�س���ارة ل تملك �س���يئاً، ل تملك اأن ت�س���ع بدائل 

لنف�سك.]الدرس الخامس معرفة الله[
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نعمة املاء وكيف حنافظ على هذه النعمة العظيمة
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه: 

ن�س���كر اهلل �س���بحانه وتعالى عليها وفي الوقت نف�س���ه 
نح���اول اأن نهي���ئ اأنف�س���نا بال�س���كل ال���ذي نرج���و م���ن اهلل 
�س���بحانه وتعال���ى اأن يعيد علين���ا بركات ال�س���ماء وبركات 
َق��وْا َلَفَتْحَنا  الأر����ض ﴿َوَل��ْو اأَنَّ اأَْه��َل اْلُقَرى اآَمُن��وْا َواتَّ
﴾ ]األع�راف:96[  َم��اِء َواالأَْر���ضِ ��َن ال�شَّ َعَلْيِه��م َب��َرَكاٍت مِّ
ه���ذا وعد من اهلل �س���بحانه وتعال���ى ﴿َفُقْل��ُت ا�ْشَتْغِفُروا 
ْدَراًرا  َم��اَء َعَلْيُكم مِّ ��اًرا • ُيْر�ِشِل ال�شَّ ُك��ْم اإِنَُّه َكاَن َغفَّ َربَّ
اٍت َوَيْجَعل  • َوُيْمِدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّ
اهلل  وع���ود  م���ن  ه���ذا  األي����ض  اأَْنَهاًرا﴾]ن�وح:12-10[  لَُّك��ْم 

�سبحانه وتعالى؟
اًء  ِريَق��ِة الأَ�ْشَقْيَناُهم مَّ ��ِو ا�ْشَتَقاُموا َعَل��ى الطَّ ﴿َواأَلَّ
َغَدًق��ا﴾ ]الج��ن:16[ والحي���اة مرتبط���ة بالم���اء، الأرزاق 
يتن���ا مرتبطة بالماء، بل ن�س���ر  مرتبط���ة بالم���اء، ب���ل ُحرِّ
دينن���ا مرتب���ط بالم���اء، والماء بيد م���ن؟ خزائنه بيد اهلل 
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تعال���ى. ف���اهلل �س���بحانه وتعالى مت���ى ما رجعن���ا اإليه فهو 
رحيم بنا، هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعرا�ض 
عن���ه في�س���عفنا بجرع���ات اقت�س���ادية، لي�س���ت كالجرع���ات 
القت�س���ادية الت���ي تاأتي م���ن قبل الحكومة كرفع اأ�س���عار 
ونحوه���ا، ب���ل يعطين���ا اأ�س���ياء يهيئ لنا المعي�س���ة باأ�س���ياء 
ف���ي حالة موؤقتة حتى ن�س���حح و�س���عيتنا، وحت���ى يمكننا 
اأن نع���ود اإل���ى و�س���عنا الطبيع���ي، و�س���عنا الطبيعي الذي 
نن���ا من اأن نعتمد على اأنف�س���نا، فيم���ا يتعلق بغذائنا،  يمكِّ

فيما يتعلق بحاجاتنا - ولو على الأقل - ال�سرورية.
حت���ى البي�س���ة تاأتي م���ن الخارج، الدجاج���ة تاأتي من 
الخارج، كل ما بين اأيدينا كل ما في مطابخنا، كل ما في 
اأ�س���واقنا كله م���ن الخارج، من عند اأعدائنا، األي�س���ت هذه 

و�سعية �سيئة، و�سعية خطيرة جداً؟
َت�ْشَرُبوَن﴾]الواقع�ة:68[  الَّ��ِذي  اْلَم��اَء  ْيُت��ُم  ﴿اأََفَراأَ  
اأاأنت���م ت���رون ه���ذا الم���اء؟ نع���م نحن ن���راه، ونح���ن نعرف 
اأننا ل�س���نا نح���ن الذين نخلقه وننتجه، ه���ل الماء تنتجه 
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َنْح��ُن  اأَْم  اْلُم��ْزِن  ِم��َن  اأَنَزْلُتُم��وُه  ﴿اأَاأَنُت��ْم  الم�س���انع؟ 
اْلُمنِزُلوَن﴾]الواقعة:69[ �سوؤال. كيف �سيكون الجواب؟ اأنت 
ي���ا اهلل ال���ذي تن�زله من المزن، من ال�س���حاب ﴿َلْو َن�َشاُء 
َجاًجا﴾]الواقع�ة:70[ مالحاً فال ي�س���لح لل�س���رب  َجَعْلَن��اُه اأُ
ول ي�س���لح ل�س���قي الأر�ض، هل باإمكانك اأن ت�سقي نباتات 
م���ن البح���ر؟ ل ي�س���لح. األي����ض م���اء البح���ر كثي���راً جّداً؟ 
لكن ل ي�س���لح ل لل�س���رب ول لزراعة الأ�سجار، ول ل�سقي 
المزارع بل ول ي�س���لح اأحياناً ا�ستخدامه مع بع�ض اأدوات 
التنظي���ف، اأحيان���اً ل ي�س���لح ا�س���تخدامه مع بع����ض اأنواع 

ال�سابون، ل يقبل.
األ�س����نا موؤمنين باأن اهلل �س����بحانه وتعالى ي�س����تطيع اأن 
يجعل����ه اأجاج����اً: مالح����اً �س����ديد الملوحة؟ ي�س����تطيع حتى 
له اإلى  ولو اأبقاه كثيراً في متناولنا، لكن ي�ستطيع اأن يحوِّ
َبَح  ْن اأَ�شْ ْيُتْم اإِ َراأَ ره في اأعماق الأر�ض ﴿ُقْل اأَ مالح، اأو يغوِّ
ِعي��ٍن﴾ ]الملك:30[ من  َماوؤُُك��ْم َغْوًرا َفَم��ن َياأِْتيُكم ِبَماٍء مَّ
ال����ذي يعطيكم بدياًل؟ هل اأمري����كا يمكن اأن تعطينا ماء، 
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اأو اليابان اأو ال�س����ين يمكن اأن يعطونا ماء، م�س����انع تنتج 
م����اء؟ ل. ه����ل ت�س����تطيع الدول����ة نف�س����ها اأن تعطين����ا ماء؟ 
هي ت�س����يح عل����ى النا�ض المزارعين باأن حاول����وا اأن تقّللوا 
م����ن ا�س����تخدام المياه الع�س����وائي، مخزون الم����اء معر�ض 
لالنتهاء. لي�����ض المخزون، اإنما هو نحن، مخزون العودة 
اإل����ى اهلل ق����د انتهى، مخ����زون الع����ودة اإلى اهلل في اأنف�س����نا 
ه����و الذي انتهى. نحن لو عدنا اإلى اهلل لما خ�س����ينا؛ لأنه 
اًء  ِريَقِة الأَ�ْشَقْيَناُهم مَّ ق����ال: ﴿َواأَلَِّو ا�ْشَتَقاُموا َعَل��ى الطَّ
َغَدًق��ا﴾ ]الج��ن:16[ فليكن من ال�س����ماء وليكن من باطن 

الأر�ض.]الدرس الخامس معرفة الله[

خطورة التبذير باملاء
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه: 

الحف���اظ عل���ى الم���اء ف���ي ا�س���تهالكه ق�س���ية مهم���ة، 
والتبذي���ر بالماء هو م���ن التبذير الذي نهى اهلل عنه في 
كتابه الكريم، و�س���بَّه المبذرين باأنهم اإخوان ال�س���ياطين 
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ِري��َن َكاُن��وْا اإِْخ��َواَن  ْر َتْبِذي��ًرا • اإِنَّ اْلُمَبذِّ ﴿َواَل ُتَب��ذِّ
ال�س���واهد  م���ن  الآي���ة  ه���ذه  َياِطيِن﴾]اإلس�راء:26،27[  ال�شَّ
المهمة على اأهمية الجانب القت�سادي في حياة النا�ض، 
عل���ى اأهمي���ة الجان���ب القت�س���ادي فيما يتعّل���ق بقيامهم 
بواجباتهم وم�سوؤولياتهم اأمام اهلل �سبحانه وتعالى؛ لأن 
حياتن���ا مرتبط���ة بالم���اء، غذاوؤن���ا مرتبط بالم���اء، رزقنا 
ى الماء  اه رزقاً في اآيات اأخرى �سمَّ مرتبط بالماء، بل �سمَّ

رزقاً هكذا مبا�سرة.
فم���ن يب���ذر بالماء كاأنه �س���يطان، اأي كاأن���ه يعمل على 
اأن ي�س���رب الأمة من اأ�سا�س���ها، حتى ل ت�س���تطيع اأن تقف 
عل���ى قدميه���ا ف���ي النهو����ض بواجباته���ا الديني���ة ﴿اإِنَّ 
ر نعمة  َياِطيِن﴾ هو ل يقدِّ ِري��َن َكاُنوْا اإِْخَواَن ال�شَّ اْلُمَبذِّ
اهلل �س���بحانه وتعال���ى، ه���و ل يعت���رف بالأهمي���ة الكبرى 
للم���اء في اأنه هو اأ�س���ا�ض الحياة، هو عم���ود الحياة: حياة 
ين،  الأر����ض، وحياة الأنف����ض، بل حياة الإيم���ان، حياة الدِّ

حياة الأمة، عزتها كرامتها.
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اإ�س���رائيل تح���اول اأن ته���دد �س���وريا والع���راق ب�س���رب 
الأنهار التي تاأتي من داخل تركيا في اتفاقيات مع تركيا 
ل الماء اإلى داخل اإ�سرائيل، لحظوا كيف اليهود  باأن تحوِّ
داخ���ل اإ�س���رائيل يحاولون ب���اأي طريقة على اأن يح�س���لوا 
ن لهم حاجتهم من الماء، اأذكياء،  على كميات كبيرة توؤمِّ
ن  اأذكياء، باأي طريقة يحاولون اأن يح�س���لوا على ما يوؤمِّ
لهم الماء؛ من اأجل اأن ي�ستطيعوا اأن يقفوا على اأقدامهم 

اأكثر مما قد ح�سل في مواجهتنا.
والعرب يتعر�س���ون في �س���عوب كثيرة اإلى اأزمة مياه، 
ب���ل هي قد تك���ون الأزمة الخانقة داخل ه���ذه الأمة؛ لأن 
معظم ال�س���عوب العربية ل تمتل���ك اأنهاراً، اأو لديها اأنهار 
تاأت���ي منابعه���ا من بلدان ه���ي ل تزال تحمل عداًء �س���واًء 
لالإ�س���الم اأو للع���رب. بع����ض البلدان واإن كانت اإ�س���المية 
م�ستعدة اأن تدخل في اتفاقيات ت�سر بالبالد الإ�سالمية 
العربي���ة، لع���داء للعرب���ي لديهم، في الوق���ت الذي تعمل 
اإ�س���رائيل على اأن تح�س���ل عل���ى كميات كبيرة م���ن الماء، 
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حكوماتن���ا هنا ل تح���اول اأن تفكر جادة في: ما هو الذي 
ن لها الماء. فقط يوجهوننا اإلى تر�س���يد ا�س���تهالك  يوؤمِّ
الماء، �س���واًء ف���ي المنازل اأو في الم���زارع، هذا جيد، لكن 
م���اذا تملكون اأنتم في �س���بيل توفير المياه؟ ُتْبَنى �س���دود 
�س���غيرة هن���ا وهناك وخزانات �س���غيرة هن���ا وهناك، هذه 
ن الحاجة  الخزان���ات وهذه ال�س���دود جيدة، لكنه���ا ل توؤمِّ
ال�س���رورية للم���اء اإل للبيوت على اأكثر تقدير، بالن�س���بة 
للم���زارع كثي���ر من المناطق ل ي�س���لح فيها �س���دود تكون 
كافي���ة ل�س���قي الأرا�س���ي ولفت���رات طويل���ة فيم���ا ل���و بقي 

الجفاف من �سنتين فما فوق.

ملاذا إسرائيل تفكر أن تؤمِّن لنفسها املاء
ثم يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه: 

ن  لم���اذا اإ�س���رائيل تفك���ر اأن تح�س���ل على الم���اء وتوؤمِّ
لنف�سها الماء، واأنتم ل تفكرون؟!

طي���ب. نح���ن م�س���لمون. اأق���ل م���ن كل تل���ك التكاليف 
الت���ي ُت�س���َرف عل���ى محط���ات تحلي���ة للم���اء عل���ى البحر 
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نع���ود اإل���ى اهلل �س���بحانه وتعال���ى هو الذي و�س���ع لنا حاًل 
��اًء  ِريَق��ِة الأَ�ْشَقْيَناُه��م مَّ ��ِو ا�ْشَتَقاُم��وا َعَل��ى الطَّ ﴿َواأَلَّ
َغَدًق��ا﴾ ]الج�ن:16[ األي�ض هذا وعداً اإلهيًّا؟ لماذا ل تعمل 
الحكوم���ات عل���ى اأن ت�س���تقيم عل���ى الطريق���ة، واأن تع���ود 
ب�س���عوبها اإلى ال�س���تقامة على الطريق���ة، والتي منها اأن 
ت�س���تقيم وتق���ف على ال�س���تقامة ف���ي مواجهته���ا لأعداء 
اهلل �س���بحانه وتعال���ى؟ ل تتمث���ل ا�س���تقامة الطريقة في 
�س���الة ال�ست�سقاء ول في الدعاء اإلى اهلل ونحن ل نعمل 
لدينه �س���يئاً، ل نعمل في مجال اإ�س���الح عباده ومحاربة 

المف�سدين في اأر�سه اأي عمل.
���روا عل���ى �س���عوبنا القرو����ض، قرو�ض كثي���رة تثقل  وفِّ
كاه���ل اأي �س���عب، ت���وؤدي اإل���ى اأزم���ات اقت�س���ادية خانق���ة، 
وف���روا علين���ا القرو����ض وحاول���وا اأن نع���ود نح���ن واأنت���م 
ن لأنف�س���نا غذاءنا،  اإل���ى اهلل �س���بحانه وتعال���ى؛ حتى نوؤمِّ
ن لأنف�س���نا م�س���در حياتنا واأ�س���ا�ض الحي���اة وعمود  ونوؤمِّ

الحياة وهو الماء.
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وحت���ى في حالة افترا����ض اأنَّ هناك ماًءً متوفًرا ل بد 
اأن نتذّكر نعمة اهلل �سبحانه وتعالى بهذا الماء، فاإذا كنت 
ْيُتُم  مم���ن ل يتذّكر نعمة اهلل فهو هنا يقول لك: ﴿اأََفَراأَ
اأَنُتْم اأَنَزْلُتُم��وُه ِمَن اْلُمْزِن اأَْم  اْلَم��اَء الَِّذي َت�ْشَرُب��وَن • اأَ
َنْح��ُن اْلُمنِزُل��وَن﴾ ]الواقعة:68،69[ كيف �س���تكون الإجابة؟ 
األي����ض اأن���ت ي���ا اهلل؟ اإذاً تذّكر نعمة اهلل، ف���اإذا كنت تجيب 
باأنه من اهلل وبالتالي ترى اأن كل �سوؤون حياتك، م�سادر 
غذائ���ك، م�س���ادر حاجاتك كله���ا متوقفة على الم���اء، اإذاً 
فه���و نعم���ة واأ�س���ا�ض لنع���م كثي���رة، فا�س���كر اهلل عل���ى هذه 
النعم���ة الكبي���رة التي هي اأ�س���ا�ض النعم، وا�س���كر اهلل على 

عة من تلك النعمة الأ�سا�سية. كل نعمة هي متفرِّ
وهك���ذا عم���ل اأي�س���اً ف���ي جان���ب الهداي���ة، ف���ي جان���ب 
َقوْا َلَفَتْحَنا  الترغي���ب: ﴿َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُن��وْا َواتَّ
َماِء َواالأَْر�ِض﴾ ]األعراف:96[ األي�ض  َن ال�شَّ َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ
كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ اإيمان وتقوى �سيكون مما نناله 
ف���ي هذه الدنيا هو اأ�س���ياء مم���ا نحب، اأ�س���ياًء مما نرغب 
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اإليه؛ لأننا نحب العاجلة ف�ستكون هناك اأرزاق مب�سوطة، 
يكون هناك رغٌد من العي�ض، وهذا هو ما يهمُّ كل اإن�سان: 
َب��َرَكاٍت  َعَلْيِه��م  ﴿َلَفَتْحَن��ا  المعي�س���ة  العي����ض،  ق�س���ية 
﴾ األي����ض ه���ذا وع���داً م���ن اهلل؟  ْر���ضِ َم��اِء َواالأَ ��َن ال�شَّ  مِّ
ُب��وْا َفاأََخْذَناُهم ِبَم��ا َكاُن��وْا َيْك�ِشُبوَن﴾ ما  ﴿َوَل�ِك��ن َكذَّ
معن���ى: اأخذناه���م؟ اأن يحدث نق�ض في البركات. عبارة: 
اأخذناهم اأْخذ، اأي اأْخذ كان: نق�ٌض في البركات، اأو خزٌي 
ف���ي الدني���ا، اأو ذل���ة، اأو.. ك���م اأن���واع العقوبات م���ن جانب 
اهلل كثي���رة ج���داً ﴿َفاأََخْذَناُه��م ِبَم��ا َكاُن��وْا َيْك�ِشُب��وَن﴾ 

]األعراف:96[.

ُكْم َغْوًرا َفَم��ن َياأِْتيُكم  َب��َح َماوؤُ ْن اأَ�شْ ْيُتْم اإِ َراأَ ﴿ُق��ْل اأَ
ِعيٍن﴾ هل اأولئك الذين يتجهون لبناء �سدود لنا  ِبَماٍء مَّ
ه���م من �س���ياأتون بماء معين؟ ال�س���دود عل���ى من تعتمد؟ 
األي�س���ت معتمدة على الأمطار؟ والأمطار هي ممن؟ من 
الذي ينزل من ال�س���ماء ماًء؟ هو اهلل. اإذاً ال�س���دود نف�سها 
�س���تلحق باطن الأر�ض، فحينه���ا ل من باطن الأر�ض ول 
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ر  َخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َيْك�ِشُبوَن﴾ وكم كرَّ من ال�سماء ﴿َفاأَ
ف���ي الق���راآن للنا����ض اأن يفهم���وا: اأن معاناتهم ف���ي الدنيا 

هي ب�سبب اإعرا�سهم عن ذكر اهلل.
مم���ن  كثي���ر  ول  به���ذا،  تذّكرن���ا  حكوماتن���ا  ل  لك���ن 
به���ذا،  يذّكرونن���ا  منابرن���ا  عل���ى  لإر�س���ادنا  ينطلق���ون 
وير�س���مون لنا كيفية العودة اإلى اهلل، اأو متى ما انطلقوا 
ليذّكرون���ا بالع���ودة اإلى اهلل، بحثوا عن الأ�س���ياء ال�س���هلة 
وترك���وا الق�س���ايا المهم���ة الت���ي ه���ي وراء كل م�س���يبة، 
الت���ي تق�س���يرنا فيه���ا ه���و وراء كل م�س���يبٍة نعان���ي منها، 
يوجهوننا لالأ�س���ياء الب�سيطة التي ل تثير هذه ال�سلطة، 
ول تثي���ر اأولئ���ك الآخرين، ول تكلف هذا، ول ت�س���ق على 

هذا.]الدرس الخامس معرفة الله[

ولنا يف اليابان عربة
يقول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه: 

كانت تبدو حكومة اليابان حتى في اأثناء الإ�ست�س���الم 
كان���وا يحر�س���ون عل���ى اأن تبق���ى له���م هويتهم، كل �س���يء 
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ممك���ن لكن هويته���م، وَمِلُكهم، قد يبدو الملك، قد تبدو 
الحكومة م�ست�س���لمة، األي�ض الإ�ست�سالم هو حا�سل؟ لكن 
م���ن الداخ���ل ه���و يعرف كي���ف يعمل، م���ن الداخ���ل يثور، 
م�ست�س���لم وممك���ن يقف مع اأمريكا ف���ي مواقف لكنه من 
الداخ���ل يعرف اأنه على راأ�ض �س���عب قه���ر، واأن من واجبه 
اأن ي�سعد بهذا ال�سعب ليكون هو الذي يقهر اأعداءه ولو 
في اأي ميدان من الميادين؛ هم يعرفون اأن ال�س���راع هو 
�سراع �سامل، لم يعد فقط �سراعاً ع�سكرياً، �سراع �سامل، 

واأبرز ما فيه ال�سراع الإقت�سادي فيما بين الدول.
اتجهوا نحو البناء فعاًل وهو اأن يقفوا على اأقدامهم، 
ما الذي حركهم؟ م�س���اعر داخلية نحو وطنهم، م�س���اعر 
داخلي���ة من العداء لأولئك، �س���عور باأنه���م قهروا. روحية 
افتقدها النا�ض، الم�س���لمون اأنف�س���هم وه���م من يمتلكون 
دين العزة، وهم من يمتلكون القراآن الذي فيه ما يك�سف 
له���م واقعه���م ف���ي اأي ع�س���ر من الع�س���ور، يبي���ن لهم ما 
ه���م علي���ه، يبين لهم لدرج���ة اأن القراآن يب���دو وهو كتاب 
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مخط���وط ح���ي وواعي اأكث���ر منا فيما نح���ن عليه في كل 
ع�س���ر ي�س���تطيع اأن يكلمك بما اأنت عليه، وواقعك عليه، 

وكيف واقعك.
ع���اد الياباني���ون وه���م مجاميع كثيرة، وبن���وا بالدهم 
فع���اًل حت���ى اأ�س���بحوا دولة �س���ناعية كب���رى، دولة تملك 
راأ�ض مال رهيب جداً، لها ثقل اقت�سادي عالمي، اأ�سبحت 

منتجاتها تغرق الدنيا وهي بلد �سغير!
لدين���ا م���ن التربة اأكثر مم���ا لديهم، بلدنا اأو�س���ع من 
بالده���م. م���ن اأول الم�س���روبات الت���ي كان���ت ت�س���ل اإلين���ا 
م�س���روبات ياباني���ة ن�س���ربها من �س���ركة )مت�س���و بي�س���ي( 
ع�س���اير، هم كانوا يزرعون في قوارب في البحر، لحظ 
كيف الرجال يعملون، لي�ست لديهم تربة، اأرا�سي �سيقة، 
اأرا�س���ي ُجُزر هكذا مفككة، فكانوا ي�س���تغلون اأن ي�س���نعوا 
ق���وارب م���ن الخ�س���ب اأو من اأي م���ادة ويبحث���وا عن كيف 
يمالأونها بالتراب؛ لأنه ل يوجد لديهم م�س���احات كافية 
لأن تزرع، بلد �سيق، يزرعون في البحر، يملئون الزوارق 
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بالت���راب ويزرعونه، يزرعون حتى في �س���رفات منازلهم، 
الأ�س���رة نف�س���ها ت���زرع البامي���ا والبط���اط والطماطم في 
�س���رفات المنازل، تعمل على اكتفاء نف�س���ها من الخ�س���ار 
م���ن الأ�س���طح ل�س���يق الأر����ض لديه���م، وم���ن البرن���دات، 

�سرفات المنازل. 
م���ا الف���ارق بيننا وبينه���م؟ هو اأنهم يعرف���ون من هم، 
ويعرفون الآخرين الذين كانوا ير�س���لون اأولدهم اإليهم 
م���ن هم، ويرعون الطالب عندما ي�س���افرون اإلى اأولئك، 
فال يم�س���ي اإل وقد هو فاهم. اأ�س���بحنا ل نعي من نحن، 
فم���ا الذي تعرف بعد اأن تكون ل تعرف من اأنت؟ اإذا اأنت 
ل تع���رف م���ن اأنت، ول تع���رف الآخرين م���ن حولك فال 

ت�ستطيع اأن تبني نف�سك فعاًل.
وجدن���ا كيف اأنف�س���نا اأرا�س���ي كثي���رة مهملة، �س���احات 
ن�س���تورد  ون�س���تورد،  مهمل���ة،  للزراع���ة  �س���الحة  وا�س���عة 
كل �س���يء حت���ى )المالخي���خ(، ن�س���تورد كل �س���يء حت���ى 
)القل���وة(! األ�س���نا ن�س���توردها؟ يذه���ب واحد ي�س���تري كم 
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)ف�س���ار(! وهكذا و�س���عية البلدان الأخرى. تدخل �س���وق 
المل���ح، اأ�س���واق �س���نعاء، وت���رى فيه���ا فا�س���وليا، وعد�ض، 
وت���رى فيه���ا ف���ول، وت���رى فيه���ا مختل���ف الحب���وب، ه���ذا 
من ا�س���تراليا، وهذا من ال�س���ين، وهذا م���ن تركيا، وهذا 

مدري من اأين..! 
اليمن �س���خرة ل ي�س���لح اأن يزرع فيه �س���يء!! اأ�س���بح 
وكاأنه �س���خرة واحدة، ولو كان �س���خرة واحدة ل�س���تطاع 
اأ�س���طح  النا����ض كم���ا عم���ل الياباني���ون اأن يزرع���وا ف���وق 
المن���ازل وف���ي �س���رفات المن���ازل، األ���م يك���ن بالإم���كان اأن 
يزرعوا فوق ال�س���خرة؟ يعمل قليل تراب فوق ال�س���خرة 

هذه ويزرع فيها اأي �سجرة مفيدة؟.
فعندم���ا يفق���د النا�ض الهوية فعاًل وت�س���بح و�س���عيتك 
بال�سكل الذي تخدم عدوك، �سياأتي عدوك ليقول: تحرك، 
تعلَّم، تعلَّم؛ لأنهم من و�سعوا كل �سيء لنا، هم من عرفوا 
كيف �سنكون عندما نتعلم، لو اأن هناك تعليم �سحيح يبني 

فعاًل هل يمكن اأن ن�سمع من جانبهم كلمة تعّلم؟. 
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ن���زرع، حت���ى ال�س���ندوق  اأن  لكنه���م ل يعمل���ون عل���ى 
الجتماع���ي ممك���ن يبن���ي مراك���ز �س���حية، ممك���ن يبن���ي 
مدار�ض، ممكن يبني حواجز مائية، لكن جانب الخدمة 
ون  في الزراعة. ل، خزانات ي�سرب منها النا�ض، لكن ي�سقُّ
منه���ا. ل، ل يريدون اأن ن���زرع؛ لأنهم يعرفون ماذا يعني 
اأن ن���زرع، مت���ى م���ا زرعنا ملكن���ا قوتنا، متى ملكن���ا قوتنا 
ا�س���تطعنا اأن نقول: ل، ا�ستطعنا اأن ن�سرخ في وجوههم، 
ا�س���تطعنا اأن نتخ���ذ الق���رار ال���ذي يليق بن���ا اأمامهم، فما 

دمنا ل نملك �سيئاً ل ن�ستطيع اأن نقول �سيئاً.
لهذا تجد الزراعة في اليمن مهملة، الزراعة مدمرة، 
وهكذا تجد في بقية ال�س���عوب الأخرى في ال�س���ودان في 
م�س���ر، كل البل���دان ه���ذه. الزراع���ة ل يهتم���ون به���ا، هيا 
تعلم���وا لك���ن ل تزرع���وا! لو اأن التعليم �س���حيح بال�س���كل 
ال���ذي يجعلن���ا واعين، نع���رف من هم وم���ن نحن، وكيف 

يجب اأن نكون؛ لما تكلموا بكلمة واحدة: تعّلموا. 
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الق���راآن الكري���م يركز على ه���ذه الأ�س���ياء كمقايي�ض؛ 
لأنه اأحيانا قد يبدو عدوك وكاأنه نا�سح لك، كاأنه نا�سح 

لكن اإذا كنت تعرف من هو �ستكون يقظاً. ]من نحن ومن هم[

اأخيراً

نختم بنداء ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل اإلى ال�سعب 
اليمني والمزارعين في الدرجة الأولى عندما قال: 

)ي���ا �س���عبنا العزيز اأرجو الهتمام با�س���تغالل مو�س���م 
الزراع���ة الق���ادم بتع���اون ر�س���مي و�س���عبي، نح���ن معنيون 
بال�س���عي، والهتم���ام ب�س���كل كبي���ر باأق�س���ى ق���در ممك���ن، 
مو�س���م زراعة الذرة قادم ومهم عندما ياأتي، الهتمام به 

من الجميع.( ]مرور عامين على العدوان[
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